Dohoda

o poskýnutíneinvestiční
dotaceostatnímorganizacímz rozpočtuobce
Městys Cerhovice
se sídlem: nám.KapitánaKučeryI0 ,267 61 Cerhovice
IC:00233196
číslo
účtu:
4626|31/0100
zastoupenástarostouměstyseCerhovice-PetremFreiem
na stranějedné
j enj ako,,poskytovatel..)
(dá|etéž
a
UNION Cerhovice, sportovníspolek
se sídlem267 6I Cerhovice.
IČ:673637|7
čísloúčtu:
177331788/0300
zastoupená prezidentem klubu: Mgr.Rudolfem Altmanem
na straně druhé
(dá|etéžjenjako ,,příjemce..)
vzavirají v souladu s ustanovením $ 9 zékonač. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územníchrozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů,tuto
Dohodu o poskytnutí neinvestičnídotace z rozpočtu městyse Cerhovice
(dálejen ,,Dohoda..)
I. Předmět a účelDohody
l. Městys Cerhovice poskytne ze svéhorozpočtupříjemci dotaci ve výši 150.000Kč
(slovy jednostopadesáttisíckorun českých)za účelemzajištěníčinnosti sportovního klubu
UNION Cerhovice.
2.Dotace bude převedenana účetč.ú.|77331788/0300do 30 dnůod podpisu dohody oběma stranami.
3. Příjemce dotaci přijímá azavazuje se pouŽítji k účelupopsanémuv bodě 1. tétočásti
dohody azapodminek stanovených touto dohodou a platnými právními předpisy.
II. Dalšíujednání
1. Příjemce se zavazuje sestavit přehled o čerpaní poskytnuté dotace, který předloŽí
poskytovateli do 30 dnůpo skončeníroku na tiskopise, kte4ýtvoří přílohu tétodohody.
2' NevyuŽitéfinančníprostředky se příjemce zavazuje vrátit na účetposkýovatele nejpozději
do 31.12.2018.
3. NedodrŽení účelupouŽití dotace se považuje za porušenírozpočtovékázně podle $ 22
zákona č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů. obec - poskytovatel uloŽí osobě, která se porušení rozpočtové
disciplíny dopustila, odvod do svého rozpočtu ve výši částky neoprávněně pouŽitých
prostředků svého rozpočtu spolu s povinnosti zap|atit penále ve qýši 1 promile denně z
neoprávněně použitých prostředků, nejvýše však do této ěástky, a to do 30 dnů od
rozhodnutíposkýovatele o vrácení neoprávněně použitýchprostředkůvčetněpenále.

II|. Záv érečnáustanovení
1. Dohoda nabyváplatnosti a účinnostiokamžikempodpisu oběma stranami'
2. Změny a doplňky tétoDohody mohou být provedery pouze se souhlasem obou stran a to
písemnouformou.
3' Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, znichžjeden obdržiuNloN Cerhovice, jako
příjemce a jeden městys Cerhovice, jako poskytovatel.
4. Nedílnou součásttétoDohody tvoří příloha:
Tiskopis,,Vyúčtováníneinvestiční
dotace..

IV. Poskytnutí dotace bylo schváleno
zastupitelstvem městyse Cerhovice dne 18.12.20|7

V Cerhovicích
dne |7.|.2018
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